
Beck. 92 Wal/hariusgedicht. 

Dr. Simons legt bij de behandeling der letterkundige verdiensten vooral 
den nadruk op ,,de afwisseling", ,,het te voorschijn roepen der belangstelling" 
en nde karakterteekening van de hoofdpersonen" Walther, Hagen, Gunther, 
Hildegonde. Hij zegt zijn meening over den proloog en diens maker, ook 
over die punten, waarover de classieke philologen hog wel ' t een  en ander 
wilden weten, als 't aandeel van Ekkehard IV, kenschetsing van Waltharius; 
eindelijk geeft hij iets voor Germanisten als 't oudduitsche voordicht? 
Ekkehards bron, versmelting van de Walthersage met de Wielandsage. Ik 
geloof dat wij thans met grootere gerustheid de interpretatie van den W. 
kunnen ondernemen. Met genoegen heb ik opgemerkt, dat Dr. Simons, dien 
ik niet de eer heb te kennen, op menige moeilijke plaats met mij instemt. 

Van geheel anderen aard is her in 't begin van dit jaar verschenen opstel 
van Wilmotte bovengenoemd. Deze voortgaande op de reeds eerder door 
een paar van zijn landgenooten ingeslagen weg wil de Waltharius aan 
F.rankrijk toewijzen. Hij tracht her bewijs te leveren langs historischen, minder 
langs philologisehen weg. In normale tijden zou een poging tot vreedzame 
annexatie of desannexatie van het gedicht ook bij Nederlandsche geleerden 
zeker eenige bevreemding wekken, al gunnen deze gaarne ieder her zijne. 

In een tijd als deze zulke vraagstukken aan de orde te stellen, mag voor 
sommigen aantrekkelijkheid bezitten (ik herinner aan Le Rhin dans l'histoire 
van Ern. Babelon), de heer Wilmotte houde mij ten goede, dat ik mij voor- 
loopig bepaal tot de mededeeling, dat ik zijn stuk met belangstelling heb 
gelezen zonder hog den indruk te hebben gekregen, dat hij 't pleit wel 
moet winnen. Zeker, aan de eerie zijde zijn fouten gemaakt en mogelijk is 
her dat her stuk van Wilmotte nieuwe gezichtspunten opent, maar ook aan 
de andere zijde kan men niet alles verantwoorden; er zijn echter andere 
tijden en omstandigheden noodig om rustig en onpartijdig deze zaak te 
kunnen beoordeelen. Het komt mij voor dat eerst hog eens een Romanist 
en historicus her woord moet hebben, een onpartijdig geleerde, die in staat 
is met eenige waardeering zich te plaatsen op het hoogtepunt der kwestie, 
zooals dat 't best is aangewezen in de geschriften van Simons. Maar men 
houde toch in bet oog, dat in den W. ook algemeen-menschelijke elementen 
aanwezig zijn, dat de schrijver en zijn klooster den invloed ondergingen 
der menschelijke samenleving in een drukke verkeersstreek en dat bij de 
onzekerheid der overlevering wel lacunes in onze kennis moeten blijven, 
die men liever niet door beweringen, welke meer scherpzinnig dan waar 
(schijnlijk) zijn, moet trachten te overbruggen. 

Op dit gebied, waar verschillende wegen elkaar kruisen, komt men tot 
geen goede resultaten, als ieder meent, dat hV 't a l l~n weet en dat de 
anderen dwalen. Viribus unitis, fortiter, humane vooral! 

Amsterdam. J . W .  BECK. 

V A R I U M .  

EEN N I E U W  V O O R B E E L D  VAN BALTIESE R- UIT WR-. 

Sedert her verschijnen van Lid~n's boekje Ein baltisch-slavisches Anlauto 
gesetz (G6teborgs h6gskolas .~rsskrift 1899, IV) twijfelt niemand er meer aan, 
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dat zowel in het Balties als in het Slavies de Indogermaanse w aan ' t  begin 
van een woord v66r r en l verdwenen is. Of deze klankwet op de periode 
der Baltoslaviese eenheid teruggaat, is niet met zekerheid uit te maken, te 
minder daar de wegval van ,anlautende" w v66r r e n  l een zeer gewoon 
verschijnsel is, dat in allerlei talen onathankelik van elkaar voorkomt. 

Aan het tot hog toe bekende materiaal meen ik nog een voorbeeld met 
bait. r- uit wr- te kunnen toevoegen en wel her Oudpruisiese verbum ranawei 
(Enchiridion), rancktwey (Katech. I), ranktwey (Katech. II) 'stelen'. Een 
etymologiese spelling zou g inplaats van k, c, ck vereisen, blijkens her pattie. 
perf. act. ranguns 'gestolen hebbend'. De enige mij bekende etymologie is 
die van Bezzenberger, 06ttingische gelehrte Anzeigen, 1874, 1247, en ook 
Trautmann vermeldt in bet glossarium van Die altpreassischen Sprachdenk- 
mdiler alleen deze ~ne hypothese. Bezzenberger combineert met .randwei enz. 
oudnoors rdn 'Raub, Beraubung', r~na 'berauben, rauben,  oudhoogduits 
bi-rahanen 'erbeuten'. Hij is door deze etymologie genoodmald, inplaats van 
mnguns *rankuns te lezen; - -  dat maakt zijn verklaring weinig plausibel. De 
n van 't Pruisiese woord zou op ziehzelf geen bezwaar opleveren: immers 
wortels met en zonder nasaal komen ook overigens wel naast elkaar voor. 
Dat neemt echter niet weg, dat een etymologie, die ook buiten her Balties 
woorden met een nasaal weet aan te wijzen, de voorkeur verdient, - -  aitans 
wanneer ze semanties aannemelik is. En zulk een etymologie is wel degelik 
mogelik, en dat nog wel zonder dat we ranguns met Bezzenberger in ~ 
kuns corrig~ren 

Ik leid ranctwei, ranguns af van de Indogermaanse wortel wreqg-, wroqg- 
'draaien', die Lid~n, t. a. p 13 v., behandelt. Van het daar meegedeeide 
materiaal vermzld ik enige vormen: lit. rengti-'s 'sich schwerf~dlig bficken, 
biegen, kriimmen', rang~ti 'steife Dinge krfimmen, in Ringe legen', reed. 'sich 
krfimmen, sich winden, wie ein Wurm', ags. wrencan 'to twist, turn;  play 
tricks', ohd. mhd. renken 'drehend hin- und herziehen'. De Litause woorden 
met g zouden eventueel ook idg. gh kunnen hebben en direkt met wringen 
(zie Franck-Van Wijk, s.v.) en eerst hogerop met ags. wrencan enz. (zie t. a. 
p., s. v. Ill rank) verwant zijn. Voor opr. ranctwei, ranguns kan hetzelfde 
gelden; de grondbetekenis van wreqgh-, wroqgh- was dezelfde als die van 
wreqg-, wroqg-. 

Voor de betekenis-ontwikkeling van opr. ranctwei 'stelen' herinner ik aan 
fr. ddtourner en du, entwenden, verder aan lit. vagiu, vogti 'stelen', dat van 
een Indogermaanse basis wag- 'buigen' komt; zie o.a. Walde, Lateinisches 
etymolo~isches IF6rterbuch 2 803, s.v. vagvr. 

Leiden. N. VAN WIJK. 

B O E K B E S P R E K I N G .  

L. CLI~DAT, Manuel de phondtique et de morphologie, Paris, Hachette, 1917. 

Ce manuel se distingue d'autres livres du m~me genre par le d6velop- 
pement remarquable donn6 aux consonnes. En dfet, sur 263 pages que 
r le livre - -  sans lea notes compl6mentaires et l'inde'x - -  107 sont 


